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1. Miljøministeriet
Miljøministeriet består af departementet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportal. Der udarbejdes ikke mål- og resultatplaner mellem departementet og Danmarks Miljøportal.
Miljøministeriet har til formål at skabe rammerne for en miljøpolitik, der beskytter og udvikler
miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje. Miljøministeriet giver regeringen grundlag for en fremsynet og balanceret miljøpolitik, samt sikrer en effektiv forvaltning. Miljøministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og fagligt
funderet rådgivning. Miljøministeriet er en værdsat samarbejdspartner for myndigheder og interessenter.
Mål- og resultatplaner på Miljøminis teriets område udarbejdes i 2022 inden for rammen af et
politisk og organisatorisk hovedspor.
For det politiske spor tager alle mål- og resultatplanerne udgangspunkt i regeringens målsætninger for den politiske udvikling på den respektive styrelses område. Her står den grønne omstilling med ambitiøse mål for klima, miljø og natur centralt.
For det organisatoriske spor vil der være fokus på fortsat at sikre høj grad af compliance og
retssikkerhed i forvaltningen. Der er ligeledes fokus på at udnytte de man ge muligheder i digitaliseringen til at sikre højere effektivitet og mere bruger- og kundevenlige løsninger, ligesom et
styrket bruger- og kundefokus i sig selv står højt på dagsordenen.
Der er tidligere fastsat fire koncernfælles fokusområder (troværdighed; samfundsnytte; moderne
forvaltning; attraktiv arbejdsplads). De fire fokusområder fastholdes i 2022 og udgør fortsat en
del af den strategiske retning for mål- og resultatplanerne i 2022.
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2. Introduktion til
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen er en styrelse under Miljøministeriet. Styrelsen tæller ca. 650 årsværk, hvoraf ca.
145 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, og 82 årsværk er tilknyttet Kystdirektoratet i Lemvig.
De øvrige medarbejdere inden for arealforvaltningen er placeret på 16 lokale enheder rundt om
i hele landet.
Naturstyrelsens formål på finansloven er centreret omkring fem hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturforvaltning
Friluftsliv
Skov
Ejendoms- og anden forvaltning
Kyster og havne

Naturstyrelsen arbejder for, at natur og mennesker trives
Naturstyrelsen løser opgaver vedrørende arealforvaltning af de statslige skove og naturområder
samt beskyttelse af kysterne. Naturstyrelsens primære opgaver under de forskellige formål er:
Naturforvaltning: Naturstyrelsens naturarealer rummer en stor andel af de vigtigste naturværdier
i Danmark, og styrelsens forvaltning af naturarealerne har derfor en stor betydning for den nationale indsats for biodiversitet. Forvaltningen af skov- og naturarealerne har som mål at øge
naturkvaliteten af naturtyperne og s kabe gode levesteder for planter og dyr for derved at sikre
biodiversiteten. Det sker bl.a. ved etablering af og udlæg af urørt skov og naturnationalparker.
Den øvrige forvaltning, herunder bortforpagtning til naturpleje, sker under hensyntagen til, at
udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne. Af
Naturstyrelsens skovarealer bliver ca. 2/3 forvaltet med biodiversitet som hovedformål.
Friluftsliv: Naturstyrelsen bidrager til udvikling af befolkningens natur- og friluftsoplevelser, herunder også jagt, naturformidling og aktiviteter, der medvirker til at fremme turisme og lokal
vækst. Forvaltningen sker under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance
mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne.
Skov: Naturstyrelsen bidrager til at udmønte regeringens vision om, at der skal være mere urørt
skov i Danmark. De skovarealer, der ikke har biodiversitet som hovedformål, forvaltes efter principperne for naturnær skovdrift, og indtægten bidrager bl.a. til at understøtte styrelsens hovedformål gennem produktion af f.eks. træ og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange
forskellige anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften lægges der vægt på at varetage flersidige
hensyn til bl.a. natur, friluftliv, kulturhistorie, miljø- og grundvandsbeskyttelse samt på udviklingsog forsøgsvirksomhed.
Ejendoms- og anden forvaltning: Naturstyrelsens forvaltning af ministeriets arealer omfatter ca.
210.000 ha og ca. 2.300 bygninger fordelt over hele landet. Ej endomsforvaltningen består ud
over varetagelse af driften af bygninger, tekniske anlæg og vejvedligehold også af udleje af
arealer og bygninger til forskellige formål, herunder naturskoler mv., samt en række øvrige indtægtsgivende aktiviteter. Endelig udføres myndighedsopgaver, herunder jagt- og vildtforvaltning
for Miljøstyrelsen, samt bogføring og tilsynet for nationalparkerne.
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Kyster og havne: Naturstyrelsen v/Kystdirektoratet arbejder med at beskytte kysterne mod oversvømmelser og erosion fra havet bl.a. i lyset af klimaforandringerne og varetager som del heraf
den statslige kystbeskyttelsesindsats. Kystdirektoratet varetager de statslige forpligtelser i de
tidligere statshavne mv., herunder foretager oprensninger i visse indsejlinger og bassiner samt
i visse sejlløb. Kystdirektoratet indgår i stormflodsberedskaberne på Vestkysten og varetager
endvidere visse myndighedsopgaver efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.
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3. Naturstyrelsens flerårige
strategiske målbillede
Naturstyrelsens strategiske indsatsområder danner rammen om de konkrete mål i kontraktåret
og tager udgangspunkt i den langsigtede effekt, som Naturstyrelsen ønsker at skabe bredt for
samfund, borgere og interessenter.
Politiske indsatsområder
Forvaltning af natur og kyster: De lysåbne naturarealer på statens arealer plejes med henblik
på at sikre og udvikle naturtilstanden. Mere end halvdelen af de statslige skov- og naturområder
er omfattet af EU's Natura 2000-bestemmelser, og dermed forvalter styrelsen en stor andel af
de vigtigste naturarealer i Danmark. Med dette ansvar spiller Naturstyrelsen en national rolle i
forhold til at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper af europæisk betydning i Natura
2000-områderne. Udenfor Natura 2000-områderne arbejder styrels en på at sikre, at de øvrige
naturarealer på nationalt niveau bidrager til, at arter ikke uddør, og biodiversiteten fastholdes.
Naturstyrelsen udmønter regeringens ambitioner om mere og vildere natur og medvirker dermed
til at give et væsentligt løft til biodiversiteten i Danmark. Naturstyrelsen udmønter Natur- og biodiversitetspakken, hvortil der samlet set blev afsat 888 mio. kr. i 2021-2024 med finanslov 2021.
En stor del af indsatsen skal foregå på de statsejede arealer bl.a. gennem udlægning af urørt
skov og etablering af naturnationalparker. Med Natur- og biodiversitetspakken vil der på Naturstyrelsens arealer blive udpeget op til 15 naturnationalparker og en stor del af det statsejede
skovareal bliver udlagt til urørt skov. De vigtigste virkemidler omfatter ophør med kommerciel
drift, indhegning af store områder med udsætning af store planteædende pattedyr. I naturnationalparkerne vil de vigtigste virkemidler være ophør af kommerciel skovdrift og jagt, indhegning
af store områder med udsætning af store planteædende pattedyr og genopretning af naturlig
hydrologi. De nye opgaver kræver et særligt fokus på dyrevelfærd, og Naturstyrelsen vil bl.a.
øge de dyrevelfærdsmæssige kompetencer bredt i organisationen, udarbejde sundhedsvur deringssystem og forvaltningsplaner og fastlægge retningslinjer for dyrevelfærd på statens arealer,
jf. handleplan for dyrevelfærd.
De resterende ca. 40.000 ha skovarealer forvaltes bæredygtigt efter principperne for naturnær
skovdrift. Den langsigtede om dannelse af nåleskovsplantagerne til klimarobuste og artsrige
skove er fortsat en prioritet sammen med den gradvise genopretning af den naturlige hydrologi
samt udpegning og forvaltning af træer til naturlig henfald.
Naturstyrelsens forvaltning bidrager bl.a. til håndtering af klimaudfordringerne ved optag og lagring af CO2 bl.a. i forbindelse med skovrejsning og vådområde -projekter og gennem den substitution, der sker, når mere klimatunge materialer erstattes af klimavenlige træprodukter fra en
certificeret bæredygtig skovdrift. Som led i klimaindsatsen skal styrelsen yde en stor indsats for
udtagning af kulstofrig landbrugsjord i projekter, der vil skabe ny natur, og på samme tid understøtte natur-, vandmiljø- og klimaformål.
Kystdirektoratet bidrager til og understøtter omkostningseffektiv og helhedsorienteret klimatilpasning og kystbeskyttelse mod oversvømmelser og erosion i Danmark. I samarbejde med kystkommunerne varetager Kystdirektoratet kystbeskyttelsen på centrale dele af Vestkysten, så
målsætningerne for kystudviklingen og sikkerheden mod oversvømmelser af det lavtliggende
bagland bliver opretholdt.
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Som statens kystfaglige ekspert understøtter Kystdirektoratet kommunerne med viden, værktøjer og vejledning, der kan styrke den lokale indsats for kystbeskyttelse og klimatilpasning i kystzonen, og bidrager til regeringens klimatilpasningsplan. Det sker bl.a. gennem implementering
og videreudvikling af Kystplanlægger som redskab i kommunernes planlægning og risikostyring.
Kystdirektoratet varetager effektivt myndighedsopgaver efter kystbeskyttelsesloven, oversvømmelsesloven og naturbeskyttelsesloven. Sagsbehandling, vejledning af og dialog med borgere,
virksomheder, kommuner og interessenter skal ske i et løsningsorienteret samspil, der fører til
robuste løsninger.
Både inden for arealforvaltningen og på kystområdet bidrager styrelsen til at udmønte regeringens klimaambitioner og dermed til et mere klimarobust samfund.
Flere mennesker i naturen: Naturstyrelsen arbejder på at gøre de statsejede skov- og naturområder stadigt mere attraktive som ramme for borgernes friluftsliv, bl.a. ved at stille arealerne til
rådighed for flere borgere og forbedre friluftsmulighederne gennem samarbejde med kommuner
og interesseorganisationer.
Naturstyrelsen arbejder for, at endnu flere benytter de statsejede arealer. Det skal derfor sikres,
at de grundlæggende betingelser for adgang til de statsejede arealer er til stede , herunder at
man kan finde attraktive steder i naturen, at man kan finde vej, at man kan finde rundt og at man
kan komme rundt. Omkring halvdelen af danskernes besøg i naturen foregår på arealer, der
forvaltes af Naturstyrelsen.
Statens skov- og naturarealer er et aktiv med stor værdi for samfundet, hvor der både skal være
plads til erfarne friluftsfolk, medlemmer af specialiserede interesseorganisationer, turister ogden
brede befolkning i naturen. Ligeledes skal de statsejede områder være ramme om tilbud og
muligheder for såvel brugergrupper med særlige ønsker og behov som for de borgere, der ikke
er så vante med at bruge naturen. I takt med at der potentielt er flere og andre brugere, der
benytter naturen, vil Naturstyrelsen have fokus på at sikre en fornuftig balance mellem beskyttelse og benyttelse, så konflikter mellem naturbeskyttelse og friluftsliv mindskes.
Et aktivt friluftsliv bidrager til bedre livskvalitet og udgør et vigtig t aktiv for turisme og lokal erhvervsudvikling. Naturstyrelsen skal sikre et godt og solidt tilbud til borgerne p å tværs af hele
Danmark. Det sker ved at stille de statsejede arealer til rådighed for lokale ønsker , bl.a. gennem
partnerskaber. Naturstyrelsen vil desuden fortsat have fokus på at styrke og modernisere formidlingen af Naturstyrelsens tilbud, så det sker på de platforme, hvor borgerne er.
Organisatoriske indsatsområder
Naturstyrelsens decentrale organisation med lokale enheder sikrer, at styrelsen er tilstede lokalt
på arealerne og i projekter tæt på borgere og samarbejdspartnere. Naturstyrelsen arbejder fokuseret på at styrke sammenhængskraften i organisationen, så styrelsen samlet kan løfte opgaverne på et fagligt, forvaltningsmæssigt og økonomisk velfunderet grundlag på tværs af geografien.
Naturstyrelsens virke er baseret på en ansvarlig, effektiv og faglig velfunderet arealforvaltning,
samt beskyttelse og benyttelse af kysterne. Naturstyrelsen forvalter den fælles naturarv og går
forrest med at skabe grundlag for mest mulig biodiversitet på de statslige arealer. Styrelsen har
et særligt ansvar for kontinuerligt at forbedre kvaliteten af forvaltningsdata, effektvurdere og udvikle nye metoder til arealforvaltning samt at formidle og forklare, hvordan styrelsen arbejder.
Endvidere har styrelsen fokus på at inddrage og omsætte den nyeste forskning til ko nkret forvaltning og arbejder løbende på at sikre, at styrelsens medarbejdere har de rette faglige kompetencer for at imødekomme samfundets skiftende ønsker til forvaltningen af de statslige arealer.

8 Miljøministeriet / Natursty relsen / Mål- og resultatplan 2022

Naturstyrelsen arbejder målrettet for at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle
og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere, bl.a. ved brug af strategisk rekruttering og
kompetenceudvikling. Der bliver et særligt fokus i forbindelse med rekruttering af kompetencer
til arbejdet med at udmønte regeringens aftaler om mere og vildere natur, herunder naturnationalparker og urørt skov.
Der er et løbende fokus på sikker, god og professionel forvaltningskultur, bl.a. via før-intro af og
målrettet introduktionsforløb for nye medarbejdere, ligesom alle medarbejdere løbende skal opkvalificeres.
Naturstyrelsen arbejder på flere fronter for at øge digitaliseringen af opgaveløsningen. Der er
gennemført udvikling af software-robotter (RPA) med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen i Kystdirektoratet, og der er potentiale for at udnytte RPA i andre opgaver. Ligeledes sker
der på arealforvaltningen et større løft ved ibrugtagning af SABA bl.a. til digitale forvaltningsplaner. Naturstyrelsens IT-handlingsplan udvikles løbende med henblik på at synliggøre potentialer
i digitaliseringen og prioritere indsatserne.
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4. Påtegning
Mål- og resultatplanen indgås mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for året 2022. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i
Miljøministeriet.
Status på resultatopfyldelsen skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i kvartalsrapporterne, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det
vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrapport.
Direktøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål - og resultatplanen.

København, d. 16 /12- 2021

Randbøl, d.

Departementschef Henrik Studsgaard
Departementet

Direktør Peter Ilsøe
Naturstyrelsen
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5. Mål
Med udgangspunkt i Naturstyrelsens strategiske retning, herunder Naturstyrelsens flerårige
strategiske målbillede, formuleres der følgende mål inden for det politiske og organisatoriske
hovedspor. I nedenstående tabel er det markeret, hvilket respektivt hovedspor målet bidrager
til. Et mål kan bidrage til flere spor.

Mål 1
Natur- og biodiversitetspakken – urørt skov og
naturnationalparker
Mål 2
Nedbringelse af risikoen for oversvømmelser
og erosion i kystzonen – kystbeskyttelse og
kystinfrastruktur
Mål 3
Klimatilpasningsplan
Mål 4
Klima – udtagning af landbrugsjord
Mål 5
Friluftsliv
Mål 6
Organisationsudvikling og ministerbetjening

Vægtning (pct.)

Politisk

30

X

10

X

20

X

20

X

10

X

10

Organisatorisk

X
X
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Mål 1
Mål

Natur- og biodiversitetspakken – urørt skov og naturnationalpar- Vægt: 30 pct.
ker
1.1. Målet er, at der udpeges ca. 46.000 ha urørt skov på Naturstyrelsens areal inkl. urørt
skov i naturnationalparker (jf. Natur- og biodiversitetspakkens mål om op til 75.000 ha
urørt skov) samt, at forvaltningsplaner for 30 pct. af arealet er sendt i høring inden årets
udgang. Målet er opfyldt, når der er udpeget 46.000 ha urørt skov og sendt forvaltningsplaner i høring for 30 pct. af arealet.
1.2. Målet er, at Naturstyrelsen har indsendt ansøgninger om etablering af Tranum, Stråsø
og Almindingen naturnationalparker. Målet er opfyldt, når ansøgningerne er sendt med
udgangen af 2. kvartal 2022.
1.3. Målet er, at udarbejde projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for op til ti nye naturnationalparker med input fra de to nationale arbejdsgrupper og de lokale projektgrupper
og relevant myndighedsbehandling er igangsat. Målet er opfyldt, når Naturstyrelsen har
fremlagt udkast til faglige oplæg til projektbeskrivelser, og forvaltningsplaner for op til 6
naturnationalparker er udarbejdet inden årets udgang, samt for fire naturnationalparker
har Naturstyrelsen på baggrund af input fra de to nationale arbejdsgrupper og de lokale
projektgrupper udarbejdet reviderede projektbeskrivelser og forvaltningsplaner, som er
sendt i offentlig høring.

Metode

1.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at dokumentation sendes til departementet med beslutning
om, hvilke yderligere arealer, der skal udlægges som urørt skov, så der samlet bliver
udlagt 46.000 ha jf. Natur- og biodiversitetspakken. Derudover skal forvaltningsplaner for
30 pct. af arealet være sendt i høring inden årets udgang.
1.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at Naturstyrelsen har indsendt ansøgningsmateriale for
Tranum, Stråsø og Almindingen naturnationalparker med udgangen af 2. kvartal 2022.
1.3 Målopfyldelsen opgøres ved, at de endelige projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for
fire naturnationalparker er sendt i offentlig høring samt, herunder at de første faglige oplæg er sendt til udkast til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for op til 6 naturnationalparker.

Begrundelse

Afrapportering

Natur i Danmark er trængt, og der ses for mange arter af dyr og planter en væsentlig tilbagegang. Derfor er det politisk besluttet at gennemføre en Natur- og Biodiversitetspakke, der bl.a.
indebærer udlægning af ny urørt skov, så der samlet er op til 75.000 ha urørt skov samt oprettelse af op til 15 naturnationalparker.
Målene afrapporteres kvartalsvis. Målopfyldelse opgøres ved årets udgang. De tre delmål
vægtes ligeligt med 10 pct. hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.

Mål 2
Mål

Nedbringelse af risikoen for oversvømmelser og erosion i kyst- Vægt: 10 pct.
zonen – kystbeskyttelse og kystinfrastruktur
2.1 Målet er, at der inden årets udgang er udarbejdet et fagligt beslutningsgrundlag, forud

Metode

for en ny fællesaftaleperiode. Målet er opfyldt, når der er udarbejdet et fagligt teknisk
beslutningsgrundlag, samt at dette er forelagt ministeren i en passende form.
2.2 Målet er, at der udarbejdes en samlet investeringsplan for de kyst- og havneanlæg
(havne, sluser mv.), der indgår i første runde af tils tands- og levetidsvurderinger, der afrapporteres til departementet inden udgangen af året. Målet er opfyldt, når investeringsplanen er afrapporteret til departementet.
2.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at det fagligt tekniske beslutningsgrundlag har været fore-

Begrundelse

lagt ministeren i passende form i en ministersag inden årets udgang.
2.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at der inden årets udgang er godkendt materiale med investeringsplan på rette niveau i departementet.
Kystdirektoratet har i 2021 igangsat evaluering af processerne omkring de nuværende fællesaftaler, og arbejdet samles i en række anbefalinger med det formål at skabe et godt grundlag for det kommende arbejde med fællesaftaler fra 2025 og frem.
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Afrapportering

Kystdirektoratet har endvidere igangsat gennemgang af kyst- og havneanlæg, hvor staten har
et vedligeholdelsesansvar, med det formål at vurdere restlevetid og dermed behovet for reinvesteringer til ombygning, renovering eller nyanlæg mv., herunder også hensyntagen til øget
klimapåvirkning fra havet.
Status afrapporteres kvartalsvis. Målopfyldelse opgøres ved årets udgang. De to delmål vægtes ligeligt med 5 pct. hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.

Mål 3

Klimatilpasningsplan

Mål

3.1 Målet er, at Kystdirektoratet bistår Miljøministeriets departement i udarbejdelse af bi-

Vægt: 20 pct.

drag til regeringens klimatilpasningsplan med særlig fokus på beskyttelse mod oversvømmelser og erosion fra havet. Målet er opfyldt, når Kystdirektoratet har leveret på
de opgaver, der indgår ved deltagelse i arbejdsgrupperne, herunder udarbejdelse af
analyser og forslag til klimatilpasningsplanen.
3.2 Målet er, at Kystdirektoratet bidrager til og bistår Miljøministeriets departement i etableringen af et nyt varslingssystem for oversvømmelser, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal etablere. Målet er opfyldt, når Kystdirektoratet har bidraget til mulige besluttede tiltag i 2022, samt bidraget til en fælles løsning på tværs af ministerier og beslutningsgrundlag for et udvidet og fremadrettet varslingssystem for oversvømmelser.
Metode

Begrundelse

3.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Kystdirektoratet bidrager til og håndterer leverancer til
brug for regeringens klimatilpasningsplan, jf. kommissorium for opgaven ved at give
nødvendige faglige indspil.
3.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at Kystdirektoratet bidrager til konkrete opgaver, leverancer og tiltag i 2022 for et varslingssystem for oversvømmelser, samt indgåelse og bidrag til en fælles projektering for et fremadrettet varslingssystem, som forventes fremlagt for regeringen i foråret 2022.
3.1 Der er igangsat et analysearbejde, der skal udgøre grundlaget for politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan. Kystdirektoratet bidrager fagligt til udarbejdelse af denne analyse.
3.2 Regeringen har anmodet om en status på det danske beredskab til håndtering af oversvømmelser, hvortil Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet er blevet anmodet om , hvorvidt og hvordan en varsling af oversvømmelser kan optimeres.
Det er blevet besluttet at igangsætte tiltag i 2022 for en mindre optimering af et prognose- og varslingssystem for oversvøm melse, som primært håndteres af Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriet, samt at regeringen skal fremlægges forslag til udvidet
system i foråret 2022.

Afrapportering

Status afrapporteres kvartalsvis. Målopfyldelse opgøres ved årets udgang. De to delmål vægtes med 15 pct. til 3.1. og 5 pct. til 3.2. Målet opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.

Mål 4

Klima – realisering af projekter med udtagning af landbrugsjord

Mål

4.1 Målet er, at der er udarbejdet forundersøgelser for klima-lavbundsprojekter på i alt ca.
2.000 ha inden udgangen af 2022, samt at detailprojektering af to projekter er igangsat.
Målet er opfyldt, når der er igangsat forundersøgelser, og når detailprojektering af to projekter er igangsat 1. juli 2022.
4.2 Målet er, at der er udarbejdet en plan for arbejdet med udtagning af lavbundsjord som

Vægt: 20 pct.

opfølgning på landbrugsaftalen fra oktober 2021. Desuden skal der i 1. kvartal 2022 udarbejdes en plan for, hvordan status for fremdriften i arbejdet med udtagning kan monitoreres. herunder status for fremdrift med projekter og afløb. Målet er opfyldt, når der er
udarbejdet en implementeringsplan for opfølgning på landbrugsaftalen , samt når der er
udarbejdet en plan for monitorering af arbejdet med udtagningsindsatsen.
Metode

4.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Naturstyrelsen fremsender dokumentation for forundersøgelserne til departementet samt meddeler, at detailprojekteringen er igangsat.
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Begrundelse

4.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at Naturstyrelsens bidrag til implementeringsplanen er i
grøn og/eller gul ved årets udgang. Der opereres med rød-gul-grøn markeringer i implementeringsplanen. Der skal endvidere dokumenteres, at der er udarbejdet en plan for
monitorering.
Der er med aftalerne om finanslovene for 2020-21 afsat 461 mio. kr. til udtagningsindsatsen,
mens der med finansloven for 2022 er afsat 2 mia. kr. for årene 2023-2024 til at understøtte
natur-, vandmiljø- og klimaformål bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord. Naturstyrelsen skal understøtte dette arbejde ved at opkøbe og udtage privatejede kulstofrige lavbundsjorder, som efterfølgende vådgøres ved grøftelukning, sløjfning af dræn, omlægning af drift

Afrapportering

og sikring af områder uden for lavbundsområderne.
Målet afrapporteres kvartalsvis. Målopfyldelse opgøres ved årets udgang. De to delmål vægtes hver ligeligt med 10 pct. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.

Mål 5

Friluftsliv i Danmark

Mål

5.1 Målet er, at der er etableret en sekretariatsfunktion i Naturstyrelsen, som skal understøtte arbejdet med udvikling af Danmarks Naturstier – en omvej værd. Målet er opfyldt,
når sekretariatet er etableret med opstart 1/1-2023, der er etableret dialog med centrale
aktører til et partnerskab og arbejdet med at forberede videreudvikling af database og
datamodel er igangsat.
5.2 Målet er, at der, på baggrund af brugerundersøgelse gennemført i 2021, at der videreudvikles på kortsiden Udinaturen.dk. Målet er opfyldt, når der medio 2022 er gennemført en konkret videreudvikling af Udinaturen.dk, herunder forbedret søgefunktion og ru-

Metode

Vægt: 10 pct.

tevisninger.
5.1 Målopfyldelsen sker ved, at Naturstyrelsen fremsender organisationsplan for sekretariatet og notat om tilrettelæggelse af dialog med aktører til partnerskab samt arbejdet med
database og udvikling af datamodel til departementet.
5.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at Naturstyrelsen afrapporterer den konkret gennemførte
videreudvikling til departementet ved årets udgang.

Begrundelse

5.1 Regeringen har i efteråret 2021 lanceret en ambition om , at der skal etableres et nationalt sti- og rutenetværk, kaldet ”Danmarks Naturstier – en omvej værd”. Sekretariatet
for Danmarks Naturstier placeres i Naturstyrelsen. Projektet forventes påbegyndt i
2022.
5.2 Udinaturen.dk blev relanceret i 2020 for at understøtte Naturstyrelsens mål om flere ud i
naturen. Udinaturen.dk er en af styrelsens kerneydelser i forho ld til at gøre de mange
friluftstilbud i de statslige naturområder synlige for borgerne og er derfor et vigtigt element i en moderne og brugerorienteret forvaltning. Hjemmesiden skal derfor fortsat udvikles og tilpasses forskellige brugergruppers ønsker og krav.

Afrapportering

Målet afrapporteres kvartalsvis. Målopfyldelse opgøres ved årets udgang. De to delmål vægtes hver ligeligt med 5 pct. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.

Mål 6

Organisatorisk omstilling og ministerbetjening

Mål

6.1 Målet er, at Naturstyrelsens organisation tilpasses det ændrede politiske fokus på opgaverne med udlæg af urørt skov og etablering af naturnationalparker. Målet er opfyldt,

Metode

Vægt: 10 pct.

når Naturstyrelsen har etableret et forandringssekretariat og afholdt planlagte forandringsaktiviteter.
6.2 Målet er at levere professionel ministerbetjening, og at der arbejdes løbende med at
styrke kompetencer og processer. Målet er opfyldt, når 80 pct. af Naturstyrelsens indkomne sager vurderes som ’umiddelbart anvendelig’ af departementet.
6.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Naturstyrelsen har etableret et forandringssekretariat,
og har indsendt dokumentation for, at øvrige forandringsaktiviteter har fundet sted som
planlagt.
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6.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at s ager og bestillinger, der modtages fra Naturstyrelsen,
med henblik på forelæggelse i departementet, bedømmes af departementet inden for
følgende kategorier:
Umiddelbart anvendelig
Bearbejdning af sagen
Begrundelse

Afrapportering

Omfattende bearbejdning af sagen
Målet skal sikre, at Naturstyrelsens organisation er rustet til at varetage de politiske ønsker,
der er til forvaltningen af de statslige naturarealer, og at styrelsen kan levere professionel og
effektiv direkte ministerbetjening.
Målet afrapporteres kvartalsvis. Målopfyldelse opgøres ved årets udgang. De to delmål vægtes ligeligt med 5 pct. hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.
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